
Styrelsen för Vännäs Brukshundklubb vill avge följande 

verksamhetsberättelse för 2019: 

Styrelsens sammansättning: 

- Ordförande Stephanie Bäck  

- Sekreterare samt vice ordförande Jörgen Viklund 

- Kassör Maria Sjödin Fahlesson 

- Ledamot Anna Bredin 

- Ledamot David Bern 

- Ledamot Gunilla Jämte  

- Ledamot Annica Bolme 

- Suppleant Emma Folkesson 

- Suppleant Göran Johansson 

- Revisor Rune Grundström 

- Revisor Eva Olsson 

Medlemmar:   
Antalet medlemmar var vid årets utgång totalt 225 personer (2018: 204 st) 

- Ordinarie:188st (168 st) 

- Familjemedlem: 15st (21 st) 

- Ungdomsmedlem:21st (15nst) 

- Hedersmedlem: 1st (0 st) 

Styrelsens berättelse: 

Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda möten. Två medlemsmöten/medlemsfest har 

genomförts samt ett antal medlemsträffar. 

Styrelsen har under året arbetat fram styrdokument för värdegrund (tillsammans med Jenny 

Viklund), sektorernas ansvarsområden samt TÄS/HUS mandat samt ett Mål och visionsdokument för 

2020—2022 (Redovisas separat). Styrelsen har under året lagt en hel del tid på att undersöka ett 

förslag om att ev byta klubblokal men på grund av bristande engagemang vid allmänt upprop 

avslutades arbetet.  

David Bern har underåret jobbat fram en app för att underlätta närvaroregistrering vid våra 

studiecirklar.  



 



 

Klubbens 30 års jubileum firades med tårta.  

Styrelsen anordnade föreläsning för klubbens aktiva ideella krafter. 

Klubben har haft träningskvällar, sommartid vid vår klubbstuga i Nyliden och vintertid inne i 

Vännäsby samt på Vännäs Läger. Ridhuset har hyrts för ett antal träningskvällar i samband med 

tävling. Noseworkträningar har bedrivits på diverse ställen i och kring Vännäs med omnejd. 

Vi har under året regelbundet genomfört hundmötesträning. 

I början av 2019 bytte vi studieförbund från Studiefrämjandet till Medborgarskolan, detta efter vi 

jämfört och diskuterat med tre studieförbund. Medborgarskolans erbjudande var det som stod ut 

som mest fördelaktigt för klubben och dess verksamhet. 

Vi har tillsammans med Umeå BHK, Nordmaling BHK och Holmsunds BHK startat upp en 

RUG, RasUtvecklingsGrupp som påbörjat sitt arbete lite försiktigt. I gruppen sitter Emma Kinnunen, 

Martina Haara och Susanne Backman  

Stephanie B, David B har deltagit vid ÖND:s årsmöte som hölls i Luleå.  

Under året har styrelsen vid 2 tillfällen haft samordningsmöten med Umeå och Holmsund och 

Nordmaling. 



Klubben har även deltagit på samordningskonferens i Skellefteå där Nadja, Stephanie, David deltog. 

Vi har ansökt om drift-och investeringsbidrag hos kommunen, bygdemedel hos länsstyrelsen, haft 

dialog med medborgarskolan. 

PR-info: 

Klubbens PR-infoverksamhet har främst skett med hjälp av vår hemsida och på Facebook-gruppen. 

Gruppen har varit en möjlighet att snabbt få ut information till våramedlemmar. Gruppen har i 

dagsläget 544 (2018: 467 st) medlemmar. Dialog har även skett via andra Facebook-grupper samt en 

Facebook-sida.  

Hemsidan är omgjord och fått en ansiktslyftning och ny struktur. Samt att klubben har börjat 

använda sig av funktionsmejladresser. 

Ekonomi  

Vännäs Brukshundklubb uppvisar för 2019 ett sammanlagt resultat på 32.785 (att jämföras med 

budgeterat 37.990 kr)  

Under 2019 har vi fått bidrag från Studiefrämjandet på 5000 som egentligen skulle varit på 2018), 

Medborgarskolan på 19700  kr (här är inte allt utbetalt ännu), Vännäs Kommun 29000 (Sund med 

hund, driftbidrag och ungdomsläger) . 

Bidrag för satsningen sund med hund på 15 000, har fortfarande medel kvar att nyttja för utbildning 

och utrustning.  

Klubbens omsättning är fortsatt hög och jämfört med 2017 har nästan en fördubbling skett.  

Resultat- och balansräkning framgår av separata dokument.  

Verksamhetsberättelse stug och trivselgruppen 

Gruppen har bestått av Gunilla Leander Persson, Christina Landström, Annica Bolme, 
Göran Johansson, Jörgen Viklund, Gunilla Jämte, Stig Hansson, Anna Bredin, och vi 
välkomnar dessutom Hanna Westerlund och har tillsammans med medlemmarna bl a:  

 
- Städat ur vindsrummet 
- Ansvarat för höststädning där ca 20 st deltog 
- Monterat hyllor i kök och kontor 
- Ordnat ny välkomstskylt vid infart blivit tillverkad och uppmonterad 
- Ny belysning kring stugan 
- Kontaktat El–Magnus för inköp och hämtat allt material till ytterligare belysning 
- Köpt in och upprättat Förrådstält 
- Ny varmvattenberedare har monterats 
- Köpt in ny frys, micro, och smörgåsgrill 
- Med hjälp av Liljaskolan slutfört markberedning för parkering 
- Ansvarat för löpande inköp av basvaror till stugan, tävling, träning 
- Inhämtat anbud om ev. ombyggnad av vån.2 
- Löpande underhåll i stugan 

 



Verksamhetsberättelse tävling 
Under året 2019 har Eva-Stina Andersson varit ansvarig sammankallande för TÄS. Övriga deltagare i 

gruppen har varit Göran Johansson, Katarina Lundquist, Elle Rönnberg, Emma Folkesson, Lisa 

Lindbäck, Gunilla Jämte, Erika Eriksson, Nadja Wänting, Maria Sjödin Fahlesson och Anna Lundberg. 

Gruppen har träffats vid behov innan tävlingar, efter kallelse av undertecknad. Viss planering har 

även skett via en gemensam facebookgrupp. 

Planering och genomförande av de officiella Noseworktävlingarna har under året skett av en 

fristående grupp. 

Under 2019 anordnade Vännäs BHK följande officiella tävlingar. 

- Januari: Doftprov samtliga klasser 
- Februari: 2x Nosework 1 TEM  
- April: 2x NW 1 TEM 
- Maj: Lydnadstävling startklass- klass 3 
- Rallylydnad nybörjarklass 
- 2x NW 1 TSM 
- 1x NW 2 TSM 
- 1x NW 3 TSM 
- Juni: Appellklass spår och sök  
- Sök lägre -elitklass 
- Augusti: Rallylydnad fortsättningsklass och avanceradklass, ett samarbete med Umeå och 

Holmsunds Brukshundklubb (Umeälvsrallyt) 
- 2x NW 1 TEM 
- Oktober: Appellklass spår och sök 
- December: Lydnad startklass-klass 3 
- Doftprov samtliga klasser 

                    

Utöver dessa officiella prov så genomfördes naturligtvis även vårt uppskattade Klubbmästerskap i 

augusti, detta år även med Barmarksdrag. Klubbmästare under 2019 blev följande ekipage: 

- Rallylydnad: Anna Bredin med Boss och Sabine Åström med Kuta 
- Bruks: Ida Karlsson och Harry 
- Lydnad: Emma Folkesson och Luna 
- Nosework: Marie Krigh och Krutow 
- Agility: Erika Eriksson och Tösen 
- Barmarksdrag: Eva-Stina Andersson och Genesis 

 
Stort grattis till er alla! 

Under året har Vännäs Brukshundklubb även varit representerat i finalen på Agria Rallylydnadscup 

som går av stapeln på Stockholms hundmässa, detta genom Sabine Mattson och Jackie! Stort Grattis 

till fina resultat! Vi har även en medlem, Jörgen Viklund och Ruska, som deltog på SM i drag under 

året och slutade på en fin tredjeplats i sin klass! Grattis till en fin prestation! 

För att uppmuntra klubbens medlemmar att våga sig ut på tävlingsplanen och uppmärksamma 

tävlingsframgångar under året, så delades priset Årets tävlingsekipage ut till det ekipage med störst 



framgångar under året innan. Vinnare av priset årets tävlingsekipage 2018 blev återigen Viktoria 

Sandström och Östen. 

Under året har Erika Eriksson utbildat sig till tävlingssekreterare i Rallylydnad, och Marie Berggren 

har åter auktoriserats som tävlingsledare i Bruks. Inom Nosework så har Emma Folkesson, Elle 

Rönnberg, Anette Grehn, Ingrid Andersson och Annika Bolme utbildat sig till tävlingssekreterare, och 

Anna Lundberg och Tony Krigh till tävlingsledare. Under året har även Anna Bredin och Emma 

Cederblad påbörjat sina utbildningar till tävlingssekreterare i lydnad och bruks, och Marie Krigh har 

påbörjat utbildning till domare i Nosework. Stort tack till er som lägger tid på att utbilda er till olika 

funktionärsposter, utan utbildade medlemmar skulle det bli svårt att genomföra de tävlingar som 

önskas. 

Slutligen vill jag tacka samtliga som på något sätt bidragit till att dessa tävlingar varit möjliga att 

genomföra. Ingen nämnd, ingen glömd, ALLA insatser är viktiga! 

Verksamhetsberättelse hundutbildning 

Under året 2019 har Stephanie Bäck, Marie Krigh och Emma Cederblad varit ansvariga för 

verksamhet i HUS. 

Vi har under året haft 22 st kurser som genomförts. Det har varit 250 deltagare på dessa kurser. V i 

har haft 4 st kurser med externa instruktörer inhyrda, resterande är klubbens egna. 

Vi har haft en omsättning på 153.510 kr och en vinst på 102.842 kr (varav ca 12.000 går till fika som 

ingår i kurserna).  

Vi tycker att vi hittat ett bra arbetssätt som gör att anmälningar, utskick av välkomstbrev etc. flyter 

på bra. 

Under året har vi påbörjat utbildning av följande instruktörer: 

- Sund med hund – Jenny Viklund 
- Allmänlydnad – Martina Haara 

 
Vi vill tacka alla instruktörer och andra ideella krafter som gjort detta möjligt – riktigt bra jobbat av er 

alla! 

/Stephanie Bäck & Marie Krigh & Emma Cederblad 

 



 
 

Verksamhetsplan 2020 Vännäs Brukshundklubb 

Verksamhetsplan Stug- och trivselgruppen 
- Ansvara för inköp av basvaror till stugan och se till att det alltid finns fikabröd. (kostnaden 

ligger utanför gruppens budget!) 

- Vår- och höststädning samt någon/några arbetsdagar under året.  Ca 3.000 kr (fika m m) 

- Fönsterrenovering genomförs. Målning och kittning på alla fönster. Kostnad för material 

Arbetet gör vi själva. 5.000 kr. 

- Gräsplanen på framsidan jämnas med ett jordlass.  4.000 kr 

- Löpande underhåll utförs under året. 12.000 kr  

Mer pengar äskas efter behov. 

- Se över värmen i källaren. Idag står motorvärmare och går under schemalagd tid för att 

förhindra att vattenledning fryser. 

- Allmän översyn av ytskickt utomhus, speciellt södersidan. Byte fönster övervåningen till 

minst 2-glas. 2.000 kr 

Behövs målas och ev byta panelbräder.  

- Ytterligare belysning på appellplan   

- Nya agilityhinder. 30.000 kr 

- Gräsklippning – robotklippare eller traktor   

 



Trivseltankar: 
- Grillkväll/dag med lekar och umgänge, kanske med tema 

- Kanske ta upp stugvärdstänket igen för välkomnande 

- Liten påminnelse på anslagstavlan om vårt värdegrundstänk 

- Lite skyltar i stugan för allas trivsel, t ex städskåp, returburkar m m 

- Öppen träning med flera discipliner 

Verksamhetsplan tävling 
Under 2020 planerar TÄS att anordna följande officiella tävlingar:              

- 8–9 februari 2x NW 1 TSM   
- 15 Maj Rallylydnad 2 x nybörjarklass 
- 17 Maj  Lydnad startklass- klass3  
- 21 Maj  NW 1, NW 2 och NW 3 TSM 
- 22 Maj NW 1, NW 2 och NW 3 TSM 
- 26 juni  Appellklass spår och sök 
- 28 juni Spår Lägre klass  
- 5 september Rallylydnad 2 x fortsättning och 2 x avancerad klass 
- 3 oktober Sök lägre- elitklass  
- 4 oktober               Appellklass spår och sök 
- 29 november         Lydnad startklass-klass 3 
-  

Utöver dessa officiella prov så planerar vi naturligtvis att genomföra vår inofficiella 

Klubbmästerskapsvecka i augusti 17–23/8. 

Under 2020 hoppas klubben även på att få ytterligare auktoriserade funktionärer utbildade. 

Förhoppningen är att två medlemmar ska avsluta sina utbildningar till tävlingssekreterare i lydnad 

och bruks och en till domare i nosework. Vår förhoppning är även att utbilda ytterligare en 

tävlingsledare i lydnad och en tävlingssekreterare i rallylydnad. 

För att öka intresset för tävlingslydnad, så planerar TÄS även att arrangera 4 träningstävlingar i 

lydnad. 

/Eva-Stina Andersson sammankallande TÄS 

Verksamhetsplan hundutbildning 

Vi har för år 2020 planerat in 24 kurser varav 7 med externa instruktörer.  

Under förutsättningar att dessa kurser blir av och fullsatta räknar vi med att dessa kurser ska omsätta 

197 100 kronor och att den vinst de ger ska bli 64 300 kronor.  

Vi räknar med att 230 personer kommer att gå kurser hos oss under 2020. 

Vi kommer även under detta år att försöka utbilda instruktörer – 1 st SBK Instruktör (valp & 

allmänlydnad & 1 st specialsök – är det vi har planerat för. 

HUS kommer under året att bestå av Stephanie Bäck och Emma Cederblad, Marie Krigh kommer att 

lämna gruppen. 



 

/Stephanie Bäck, Marie Krigh & Emma Cederblad 



Budget 2020 

 

Slutord: 

Styrelsearbetet har kännetecknats av en god stämning. Klubben har genomfört flera lyckade 

arrangemang tack vare engagerade medlemmar. Fler personer som hjälps åt är viktigt för 

klubben. 

Klubben har haft många nya ekipage som kommit ut på tävlingsbanan vilket är väldigt 

positivt. 

Med dessa ord vill styrelsen tacka för förtroendet, rikta ett varmt tack till alla som engagerat 

sig i klubbens verksamhet samt önska den nya styrelsen lycka till. 

 


